
              As Plantas
1:Bebés nunha manta ou (Anguloa Uniflora)

Precisamente este tipo de flores no momento en que a 
vemos podemos notar que dentro dela hai un pistilo que 
forma a figura dunha pequena ou varias, cada unha delas 
parece que ten algo nas mans e dá a impresión de que esta
flor é o capullo dun pequeno ser vivo.

2:Orquídea cara de simio o (Dracula Simia):

As orquídeas considéranse unha das flores máis fermosas 
que existen no mundo, teñen un prezo tan elevado que 
incluso poden chegar a prezos desorbitados e é que se as 
miras desde unha certa perspectiva podemos ver a cara 



dun pequeno simio dentro del, dependendo do ángulo 
podemos notar en maior ou menor proporción a figura 
lixeira dun pequeno orangután, todas as flores teñen esta 
peculiaridade.

3-Orquídea bolboreta ou (Phalaenopsis):

A orquídea de bolboreta é unha das máis fermosas que hai 
e é que precisamente este tipo de flores dan a aparencia de
que unha bolboreta está a piques de voar desde dentro 
destas flores, as ás poden verse perfectamente usando 
unha perspectiva que se centra claramente a pétalo de 
flores e se a miras dende outra perspectiva podes ver que 



incluso podemos ver caras que simulan este tipo de 
insectos.

4-Orquídea abejorro ou (Ophrys  Bomybliflora)

Este tipo de orquídeas tamén son impresionantes, os seus 
pétalos non son tan grandes como os demais, pero destaca
algo que é moito máis especial, esta orquídea simula ter un 
abejorro no medio, parécenos bonito e sobre todo moi 
simpática.

 5-Orquídea do home desnudo ou(Orchis Italica):
Esta orquídea é realmente agradable e tamén é moi 
especial porque amosa a moitos, moitos homes espidos 



dependendo do que punto de vista que che sorprenderá, 
especialmente porque estes homes pequenos parecen 
bailar sen pudor no sotobosque.

6- Labios ou(Psychotría elata):

É unha flor única cos beizos tan suculentos, tan grosos e 
tan vermellos como temos nesta planta.

7-Loro ou(Impatiens Psittacina):

É unha flor que nos amosa a silueta dalgúns papagaios, 
colgados dunha pequena rama desta fermosa Impatiens 
Psittacina que é un nome científico, na posición onde están 
realmente como abes que voan felizmente polas follas 
verdes de esta fermosa planta.



8-Orquídea Ángel ou ( Habenaria Grandiflorimis):

Esta orquídea realmente nos impacta en quen a ve ben e 
incluso hai quen nos pode dicir que este tipo de flores 
parecen os mesmos anuncios, unha orquídea que polo seu 
aspecto especial simula un anxo, unha ada, un gobelín ...

9-Orquídea pato volador ou (Caleana Major):

As orquídeas son aquelas flores máis , teñen as suas 
formas.

10-Orquídea garza blanca ou (Habenaria Radiata):



Unha das máis espectaculares que hai dentro das 
orquídeas é a orquídea de garza branca, como podes ver, 
este tipo de flores é realmente impresionante, porque 
claramente podemos ver unha garza en voo con cada un 
dos pés.


